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Hedef 1 Milyon Üye;
Hedef, 1 Milyon ‘’Fenerbahçe Üyelik Kredi
Kartı’’
DenizBank’ın, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ‘Hedef 1 Milyon Üye’ projesi
çerçevesinde sunduğu ‘Fenerbahçe Üyelik Kredi Kartı ‘DenizBank Taraftar
Bonus Kart’lar arasına katıldı.
Fenerbahçe Üyelik Kredi Kartı’na sahip olan Kulüp Üyeleri, Bonus’un tüm
kampanya ve faydalarından yararlanırken, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün
sağladığı benzersiz fırsatlardan yararlanabilecek, aynı zamanda kulüplerinin
gelirine de katkıda bulunabilecek.
DenizBank, spor kulüpleriyle işbirliğini güçlendirerek artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda
Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan işbirliği çerçevesinde Kulüp üyeleri için hazırlanmış olan
‘’Fenerbahçe Üyelik Kredi Kartı’’ DenizBank Taraftar Bonus Kartlar arasına katıldı. DenizBank’ın bu
yeni hizmeti ile Kulübün “Hedef 1 Milyon Üye” projesi kapsamında üye ya da temsilci üye
olacaklara önemli fırsatlar sağlanıyor.
Fenerbahçe Üyelik Kredi Kartı almaya hak kazanacak sarı lacivertli taraftarlar Bonus’un tüm
kampanya ve avantajlarına sahip olmanın yanı sıra, Kulüp tarafından sunulan ‘Sadakat Programı’
kapsamındaki anlaşmalı işyerlerinde, Fenerium’larda, Şükrü Saracoğlu Stadı içindeki anlaşmalı cafe,
restaurant, spor mağazaları ve Fenerbahçe markalarında özel indirim ve avantajlardan da
faydalanabiliyor.
‘Hedef 1 Milyon Üye’ projesi kapsamında kulüp üyeliğini tamamlanmış ya da onaylanmış olan
taraftarlar Fenerbahçe Üyelik Kredi Kartı sahibi olabiliyor.
Spor alanındaki işbirliklerimizi geliştiriyoruz
DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur
Hıçkıran, işbirliğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede Fenerbahçe gibi ülkemizin güzide camialarından
birisi ile işbirliklerini geliştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Hıçkıran şöyle devam etti; “DenizBank olarak spor alanındaki yatırımlarımız, sosyal
sorumluluklarımızın en önemli bileşenlerinden birisini oluşturuyor. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün
DenizBank ile işbirliği 10 yılı aşkın süredir artarak devam ediyor. Bu yeni işbirliğimiz ile ortaklığımızı
bir adım daha öteye, yeni hedeflere taşıyoruz. “Fenerbahçe Spor Kulübü Hedef 1 Milyon Üye”
Projesinin, Fenerbahçe’ye çağ atlatacak bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda bizler de

kulüp üyelik kredi kartına sahip taraftarları Deniz Bonus ayrıcalıklarıyla tanıştırıyoruz. Böylece
taraftarlar artık Bonus’un avantajlı dünyasından yararlanırken, kulüplerine de destek olabilecekler.
DenizBank olarak spor kulüplerimizin en büyük destekçisiyiz ve spor alanındaki atılımlarımızı
sürdüreceğiz. Bu yeni işbirliğimizin hem Fenerbahçe Camiası hem de Bankamız için hayırlı olmasını
diliyorum.”
Fenerbahçe Üyelik Kredi Kartı ile Kulüp tarafından sağlanan diğer ayrıcalıklar











Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından sunulan ‘Sadakat Programı’ kapsamında, özel indirim ve
avantajlar,
Fenerbahçe’nin tüm spor branşlarındaki pek çok yıldızının antrenmanını sahasında izleme,
futbol takımıyla tanışma imkanı,
Kulübün deplasman maçlarına takım uçağı ile gitme imkanı,
Fenerbahçe’li sporcularla yemek yeme ve/veya toplu bir organizasyona katılma ayrıcalığı,
Derbi maçlarından önce çocukların maç seramonisine katılma şansı,
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Düğün Fotoğrafı çektirebilme imkanı,
Doğum günlerine özel Fenerbahçeli Sporculardan videolu doğum günü kutlaması edinme
şansına sahip olma,
Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu branşlarda Şampiyonluk Kutlaması Gecesine katılma fırsatı
Fenerbahçe Kolejlerinde %10 indirim imkanı,
Fenerbahçe Spor Okullarında %20 indirim ayrıcalığı

Başvuruların Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’ndan yapıldığı ‘Fenerbahçe Üyelik Kredi Kartı’
sunduğu avantajların yanı sıra fotoğraflı ve barkodlu ilk DenizBank kredi kartı olma özelliğini
taşıyor. 0 216 970 19 07 ve 0 216 996 19 07 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.
DenizBank Hakkında

DenizBank, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlama hedefi ile bir kamu iktisadi
teşebbüsü olarak 1938 yılında kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding
tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından
Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren
DenizBank, 28 Eylül 2012 itibariyle Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank çatısı altında hizmet
vermeye devam etmektedir. DenizBank, kısa süre içerisinde Türkiye’nin sayılı bankalarından biri haline
gelmiştir. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket”
oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur. DenizBank Finansal Hizmetler
Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 757 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı
bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra yedi yerli, üç
uluslararası finansal iştirak ile finansal olmayan beş yerli iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır.
DenizYatırım, Ekspres Menkul, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek
Varlık Yönetimi; Intertech, DenizKültür, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş
grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com, www.facebook.com/DenizBank, twitter.com/DenizBank

Sberbank Hakkında

Sberbank, Rusya’nın en büyük bankası ve önde gelen global bir finans kurumudur. Sberbank Rusya’daki
bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde bulundurmakta olup ulusal ekonominin ana kreditörü
ve Rusya’nın en fazla mevduat toplayan bankasıdır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı olan Rusya
Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri,
yerli ve yabancı yatırımcılara aittir. Sberbank’ın 22 ülkede 110 milyondan fazla bireysel müşterisi ve 1 milyon
kurumsal müşterisi bulunmaktadır. 17.000’den fazla şubesi ile Rusya’daki en geniş şube ağlarından birine
sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları İngiltere, ABD, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta ve Doğu
Avrupa ülkeleri, Türkiye ve diğer ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Sberbank, Rusya Merkez Bankası
tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir.
Resmi web sitesi: www.sberbank.ru
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